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الكويت تحرز المركز الثاني في »القرآن الكريم« الخليجية

أحرز جاسم العيناتي املركز األول في مسابقة أحسن قارئ 
للقرآن الكرمي باملسابقة الثانية والعشرين حلفظ القرآن الكرمي 
واحلديث الشريف لشباب دول مجلس التعاون اخلليجي التي 
استضافتها سلطنة عمان خالل الفترة من 7 وحتى 11 اجلاري 
مبشاركة جميع دول مجلس التعاون. واحرزت الكويت املركز 
الثاني للفئة األولى باملسابقة وهنأ اللواء م.فيصل اجلزاف وفد 
شباب الكويت املشارك في املسابقة على هذا اإلجناز الطيب، 

وأكد حرص الهيئة على دعم قطاع الشباب وتهيئة جميع السبل 
أمامه بصقل قدراته وابراز مواهبه وطاقاته واكسابه املهارات 

الالزمة في جميع املجاالت مبا يعود عليه بالنفع.
وأشاد باألداء واملستوى املميز لشباب الكويت في جميع 
امللتقيات اخلليجي����ة والعربية والت����ي كان آخرها ما حققه 
وفد شباب الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكرمي واحلديث 

الشريف لدول مجلس التعاون.

الحشاش: »منتدى حوكمة اإلنترنت الدولي« 
فرصة لتطوير التعامل مع المخاطر والتحديات

سميث: معرض السيارات الفارهة يهدف 
إلى وضع الكويت على الخارطة العالمية

 الجالهمة: تأهيل التائبات من اإلدمان
عبر إشراكهن في المشروعات التنموية الصغيرة

صرح نائ����ب االمني العام للمصارف الوقفية في 
االمان����ة العامة لالوقاف محمد اجلالهمة بأن االمانة 
بصدد املساهمة في تأسيس مشروع تأهيلي مخصص 
لتدريب وتأهيل شريحة التائبات من ادمان املخدرات 
وذلك بالتعاون مع جمعية الرعاية االسالمية. وذكر 
اجلالهمة ان االمانة العامة لالوقاف خصصت اكثر من 
170 ألف دينار للمساهمة في تنفيذ هذا املركز التأهيلي، 
على ان تقوم جمعية الرعاية االسالمية بإدارته حتت 
اشراف طاقم من املدربني واملتخصصني في هذا املجال. 
وأوضح اجلالهمة ان املشروع سينطلق حتت مظلة 
»مركز الرعاية الالحقة«، وسيستقبل جميع التائبات 
الالتي قضني فترة العقوبة في السجن بتهمة تعاطي 
املخدرات، على ان يقوم املركز باالستيعاب النفسي 

للتائبات أوال، وملء أوقات فراغهن من خالل البرامج 
واالنشطة املهاراتية املقدمة وصوال الى الهدف االساسي 
من التعامل مع هذه الشريحة وهو التأهيل التنموي 
ملواهبهن وخبراتهن وتوظيفها في املجتمع على انهن 
جزء فاعل ال يتجزأ منه. كما أشار اجلالهمة الى ان 
جمعية الرعاية االسالمية وهي اجلهة التي ستشرف 
على مركز الرعاية الالحقة ستقوم بإنشاء مخبز يتم 
فيه تشغيل كل املنتسبات للمركز، وستتركز املرحلة 
االولى من املشروع على تدريب وتعليم املنتسبات له 
مجمل فنون الطهي، وفي املرحلة الثانية سيتم انشاء 
معرض دائم يتولى مسؤولية تسويق االطباق عبر 
احملالت املتخصصة، رغبة في تش����جيع املوهوبات 

على االستمرار في ابراز امكاناتهن وافكارهن.

بشرى الزين
برعاية س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يقام 
اليجانس  معرض كونكورز دي 
للمرة االولى في الكويت واخلليج 
العربي في 20 يناير املقبل حتى 

23 منه.
وفي هذا االط����ار قال رئيس 
اليجانس  طوكيو كونكورز دي 
بول س����ميث ان الهدف من اقامة 
هذا املعرض هو عرض السيارات 
الكالس����يكية القدمي����ة والتي مت 
املالكني واستمتاع  جتميعها من 

اجلميع برؤيتها.
واش����ار س����ميث في مؤمتر 
صحافي اقيم صباح امس بفندق 
مارينا الى ان املعرض يهدف كذلك 
الى وضع الكويت على اخلارطة 
العرض  العاملية من خ����الل هذا 
املميز للس����يارات وخلق روابط 
بني هواة وعشاق السيارات وتبادل 
املعلوم����ات حوله����ا، اضافة الى 
اعطاء فرصة للعودة الى املاضي 
االصيل والتعلي����م من احملافظة 

على السيارات.
واضاف ان السيارات املشاركة 
والت����ي يبلغ عددها 50 س����يارة 

والتي كانت من ش����واهد الثورة 
الصناعية فترة انتاجها، باالضافة 
الى جمالها ورقيها باملقارنة مع 
السيارات املنتجة في هذا الوقت، 
كل هذا يجعلها مصدر إلهام وابداع 

لالجيال احلاضرة.
ومن جهتها قالت مستش����ارة 
كونكورز دي اليجانس واخلبيرة 
في مجال الفنون استريدي ريوس 
ان القيمة الفنية واجلمالية لعدد 
من السيارات ليست فقط التنقل 
بل متثل وكأنها منحوتات فنية 
ما يخلق حافزا قويا ملالكيها في 
االبقاء واحملافظة على سياراتهم 

النادرة.
وم����ن جانبه اوض����ح هاوي 
السيارات الياباني تادابو تاكاسو 
ان الكويت تتوافر بها س����يارات 
كالسيكية تعود الى العامني 1900 
و1975، ما يجعل هذا املعرض اكثر 
متيزا وفرصة لالحتفال بالسيارات 
الراقية واقامة عالقات صداقة بني 
مقتني الس����يارات واخلبراء في 

الكويت واليابان.
اما الرئيس الفخري للمعرض 
اخلبير في السيارات الكالسيكية 
د.طارق الريس فذكر ان هذا املعرض 

سيكون مناسبة لالحتفال مبرور 
100 عام على دخول اول سيارة الى 
الكويت ومنطقة اجلزيرة العربية 
في العام 1911 في عهد الشيخ مبارك 
الكبير من نوع مينرفا البلجيكية 
الصنع والتي تعتبر من السيارات 

الفارهة في تلك الفترة.
واشار الى انه ستعرض سيارات 
كويتية وخليجية وكذلك من دول 
اخرى آمال ان يلقى املعرض جوا من 
التنافس على غرار باقي امللتقيات 
في العالم ف����ي الواليات املتحدة 
وفرنسا وايطاليا واليابان. وعبر 
الريس عن شكره العميق لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد على دعمه الالمحدود القامة 
هذا املعرض حيث سيشارك سموه 
بسياراته الكالسيكية اخلاصة ما 
سيوفر حظوظا كبرى لنجاح هذا 

املعرض.
جتدر االشارة الى ان شروط 
املشاركة تخضع الصالة السيارة 
دون وجود اي اضافات عليها او 
اللون او الش����كل،  تغييرات في 
ويشرف على التحكيم محكمون 
دولي����ون م����ن الكوي����ت ودول 

اخرى.

 قالت امني عام جائزة الكويت 
االلكترونية م.منار احلش���اش 
ان »منت���دى حوكمة االنترنت 
الذي يعقد في مدينة  الدولي« 
شرم الش���يخ املصرية والذي 
بدأ اعماله امس س���يركز على 
االس���تراتيجيات والوس���ائل 
التي  واألدوات والتش���ريعات 
من املمكن أن تساهم في تنظيم 

استخدامات شبكة االنترنت.
وذكرت احلشاش في تصريح 
ل� »كونا« ان املنتدى الذي تستمر 
اعماله اربعة ايام يوفر فرصة 
أفض���ل لتطوي���ر املجتمعات، 

مشيرة الى انه س���يتم اصدار وثيقة التوصيات 
في ختام املنتدى.

واوضح���ت ان ع���ددا كبي���را م���ن ال���وزراء 
واملس���ؤولني من دول مختلفة ورؤساء كبريات 
ش���ركات التكنولوجيا بالعالم سيش���اركون في 
املنتدى، اضافة الى مش���اركة عدد من املسؤولني 
ف���ي من��ظمات دولية مثل األمم املتحدة واالحتاد 

الدولي لالت�صاالت.
وذكرت ان موضوع اجتماع هذا العام سيكون 
ح���ول »ادارة االنترنت خلق ف���رص للجميع«، 
مشيرة الى ان املنتدى يهدف الى تنمية فهم عام 
لكيفية تعظيم الفرص الت���ي يوفرها االنترنت 
لألمم والشعوب كافة، اضافة الى كيفية التعامل 
مع املخاط���ر والتحديات مع زيادة الوعي بالبعد 

التنموي الدارة االنترنت.
واش���ارت احلشاش الى انه س���يتم التباحث 

في كيفية تنظيم استخدامات 
االنترن���ت وأدوات االتص���ال 
لتضيي���ق الفجوة الرقمية بني 
التركيز على  الدول كما سيتم 
ما االس���تراتيجيات والوسائل 
واألدوات باالضافة للتشريعات 
التي من املمكن أن تس���اهم في 
تنظيم اس���تخدامات ش���بكة 

االنترنت.
واكدت اهمي���ة املنتدى في 
العديد م���ن قضايا  مناقش���ة 
عملية تقدمي االنترنت وادارتها 
مبا يضمن ف���ي النهاية تقدمي 
خدمة عالية اجلودة، مش���يرة 
الى ان املنتدى س���يناقش قضاي���ا مختلفة مثل 
النهوض بحرية املعلوم���ات وحوكمة االنترنت 
والقضايا القانونية املتعلقة باملواقع االجتماعية 
واخلصوصية ومكافحة جرائم االنترنت وسالمة 
االطفال على الشبكة واملقاييس املفتوحة وادارة 

عناوين االنترنت.
وقالت احلش���اش انها تشارك في املنتدى بناء 
على دعوة تلقتها من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات في مصر موضحة انها ستش���ارك في 
اجللسات واحللقات النقاشية باملنتدى. واضافت 
انها ستسعى الى اثراء احلوار باآلراء واخلبرات التي 
اكتسبتها من عملها دوليا مبسمى القيادة االلكترونية 
لألمم املتحدة ومحليا في الكويت وخصوصا عملها 
في منصب أمني عام جائزة الكويت االلكترونية التي 
تنظمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برعاية سامية 

من صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.

يعقد في شرم الشيخ

»كونكورز دي اليجانس« في الكويت ألول مرة وتتنافس فيه 50 سيارة كالسيكية

م.منار احلشاش

)متين غوزال(املشاركون في املؤمتر الصحافي 

 إغاثة كويتية لـ 5000
مشرد في الفلبين

صرح نائب رئيس جلنة جنوب شرق 
آسيا بجمعية احياء التراث االسالمي جمال 
احلشاش بان اللجنة قامت بتوزيع الدفعة 
االولى من املساعدات االغاثية للمهجرين 

الذين تضرروا بفعل االعاصير والفيضانات 
التي ضربت شمال الفلبني مؤخرا، ونتج 
عنها الكثير من اخلسائر البشرية واملادية، 
باالضافة الى تشرد اآلالف من االشخاص. 

وقال احلش����اش ان خمس����ة آالف مشرد 
استفادوا من املساعدات االغاثية التي شملت 
مواد غذائية ومتوينية وان املساعدات مت 

توزيعها في املناطق املتضررة.


